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Lokale actie van start
Ook Ambacht is één tegen eenzaamheid
sisschooljeugd tijdens een zogenoemde Open Limonade-activiteit
ideeën aan om eenzaamheid onder
ouderen te verminderen. Tegelijkertijd probeert Hi5Ambacht ouderen
uit hun eenzaamheid te halen door
de mogelijkheid te bieden ze te laten sporten en bewegen. En in het
lokaal overleg ‘Ouderen en gezondIn 2016 gaf 43% van de bevolking heid’ staat het actieprogramma naouder dan 19 jaar aan eenzaam drukkelijk op de agenda.
te zijn. Ernstige of zeer ernstige
eenzaamheid kwam toen voor bij Elkaar ontmoeten
10%. Van die groep voelen vooral De actie ‘Eén tegen eenzaamheid’
ouderen zich eenzaam. “Eenzaam- is een initiatief van het ministerie
heid onder ouderen is een groot van Volksgezondheid, Welzijn en
probleem” zegt wethouder Van sport. Movisie, hét landelijk kennisDie. “Als gemeente hechten we er instituut voor een samenhangende
daarom waarde aan om initiatieven aanpak van sociale vraagstukken,
van inwoners en partijen met elkaar gaat de gemeente ondersteunen
te verbinden en te bundelen. Deze bij de aanpak van eenzaamheid onactie past bovendien prima in het der senioren. Jaarlijks vindt ook de
‘Week tegen Eenzaamheid’ plaats,
Preventieplan sociaal domein.”
waar mensen elkaar ontmoeten en
nieuwe contacten kunnen leggen.
Activiteiten
Er loopt al een aantal activitei- Zo zetten we samen de schouders
ten rondom de actie ‘Eén tegen eronder om eenzaamheid zo veel
eenzaamheid’. Zo droeg de ba- mogelijk te beperken.
Wethouder Steven van Die (Welzijn) ondertekende op maandag 28
juni het actieprogramma ‘Eén Tegen Eenzaamheid’. Hierin staat hoe
we op lokaal niveau met een groot
aantal partners eenzaamheid onder
ouderen eerder willen zien én doorbreken.

Wethouder Steven van Die ondertekent het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’. Ewout Bückmann (links),
adviseur ‘Aanpak Eenzaamheid’ van Movisie/VWS, gaat de gemeente verder helpen bij de aanpak van eenzaamheid
onder Ambachtse ouderen.

Cyber Agents ontmoeten politiehond Bumper
Het was een bijzondere dag voor Cyber Agents uit de regio Rotterdam.
Zij mochten op woensdag 23 juni
namelijk op bezoek bij politiehond
Bumper!
De gelukkigen zijn de beste Cyber
Agents uit Brielle, Dordrecht, Gorinchem, Hellevoetsluis, HendrikIdo-Ambacht, Hoeksche Waard, Nissewaard, Krimpen aan den IJssel,
Rotterdam en Westvoorne. De afgelopen maanden trainden ze zichzelf
via de game HackShield tot Cyber
Agent. Ze leerden hoe ze online cy-

Gemeente geeft natuur Baxpark de ruimte
In het Baxpark starten we een proef
voor een grotere biodiversiteit. Het
gras gaan we er voortaan zo maaien
dat per maaibeurt 40 procent blijft
staan, met slingerende maaipaden.
Het belangrijkste voordeel is dat
bloemen de kans krijgen te bloeien,
zaad te produceren en zich te vermeerderen. In het deel dat blijft
staan vindt verruiging plaats. Dat
moet meer ruimte geven aan vlinders, bijen, vogels, zoogdieren en
amfibieën. Voor bijen komt dit goed

uit, omdat zij hun voedsel verzamelen in een gebied van honderden
meters rondom hun nestelplaats.
Wanneer er meer grassen en planten
blijven staan, kunnen zij meer voedsel vinden voor hun nageslacht.
Extra steuntje
Daarnaast maaien we niet meer in
een straal van 0,5 tot 1 meter rondom de boomspiegel. Daardoor komt
er meer variatie en worden beschadigingen aan de boom door de grasmaaier voorkomen.

Vogelhuisje
Met deze proef geven we ook de
vogels een extra steuntje in de rug,
omdat er ook een nestkast komt. Uit
een onderzoek in Ambacht bleek dat
de volgelpopulatie is afgenomen. U
kunt zelf de vogels helpen met een
vogelhuisje in de tuin. Hier kunnen
zij schuilen voor roofvogels en slechte weersomstandigheden. Een vogelhuisje kan het hele jaar door. In het
voorjaar voor het nestelen en in de
winter voor bescherming.

bercriminaliteit herkennen en voor- allemaal met Bumper op de foto.
komen en hoe ze hun omgeving, zoals bijvoorbeeld de gemeente, tegen Word ook Cyber Agent!
cybercriminaliteit beschermen.
Alle bovengenoemde gemeentes zoeken nog steeds naar Cyber Agents.
Hondenbrigade
Wil jij er ook één worden? Meld je
Zo zorgen we met elkaar voor meer dan aan op www.joinhackshield.nl.
weerbaarheid tegen cybercriminali- Je maakt ons ook blij, want hoe meer
teit en gedigitaliseerde criminaliteit. Cyber Agents, hoe veiliger de geTijdens de meet & greet met poli- meente is. Ook de “zittende” Cyber
tiehond Bumper kregen de winnaars Agents kunnen blijven doorspelen.
een presentatie, rondleiding en de- HackShield wordt namelijk voortdumonstratie bij de hondenbrigade van rend uitgebreid met nieuwe Quests
de politie. Ze zagen Bumper sprin- en andere uitdagingen zodat je als
gen, een boef pakken én ze mochten Cyber Agent blijft leren.
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Agenda
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl

Collecte
Nationaal MS fonds
28 juni t/m 3 juli

Volg @gemeentehia
ook op social media
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TONK verlengd
Voor inwoners van de Drechtsteden • De vermogensgrens ‘beschikbare
die vanwege de coronacrisis hun
geldmiddelen’ is verhoogd (was
woonkosten (incl. kosten elektriciteit
voor alleenstaanden en gehuwen gas) niet (meer) kunnen betalen
den/alleenstaande ouder resp.
is er de TONK (Tijdelijke Ondersteu€ 6.295,- en € 12.590,-. Dit
ning Noodzakelijke Kosten). Goed
wordt respectievelijk € 31.340 en
nieuws, want de TONK is verlengd
€ 62.680).
met 3 maanden.
• Aanvragen kan tot 1 november
2021, voor de periode van maxiTONK in het kort
maal 9 maanden (1 januari 2021
• De periode waarop de TONK betot 1 oktober 2021).
trekking heeft is verlengd met 3 • De TONK is onbelast, waardoor de
maanden. U kunt de TONK voor 9
TONK geen gevolgen heeft voor
maanden aanvragen.
uw toeslagen en aangifte inkom• Het maximumbedrag van deze fistenbelasting 2021.
nanciële ondersteuning is € 750,per maand, voor een periode van Voor meer informatie, ga naar de
maximaal 9 maanden.
website van de Sociale Dienst Drecht• De inkomensgrens is verhoogd steden: https://rebrand.ly/SDD-TONKvan 130% naar 170% van het Wet- verlenging.
telijk Sociaal Minimum.

Werk in de wijk
1

2

Inrichten Waterbusplein,
tot voorjaar 2022.

3

Werkzaamheden Van Assendelftgaarde en de Halfweg,
project Kruiswiel fase 3,
2 april tot 2e week oktober
2021.

4

Facebook
Twitter
•

YouTube

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark.
Eind december 2021.

Instagram
•

•

Warmoeziershof; bestratingswerkzaamheden;
start 2e week juni - eind oktober 2021; de werkzaamheden
worden gefaseerd uitgevoerd
en de woningen zijn bereikbaar met loopschotten.
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: april 2021 - oktober
2022;
Omgeving Burg. Van Aken-

•

•

•

•

•
•

wijk, aanbrengen damwanden
en graven watergangen-naar
verwachting eind juni gereed;
Rondom Perenlaantje, aanbrengen drainagesysteem en
viertal gestuurde boringen;
naar verwachting eind juni
gereed;
Werkzaamheden aan diverse
beschoeiingen in de gemeente
- loopt door in juni
Diverse locaties - rijdende
afzetting van GKB in verband
met snoeiwerkzaamheden
Volgerlanden-Oost; aanbrengen voorbelasting De Erfjes
(zuid) en de Hofjes- 18 januari
- eind juni;
De Laantjes, woonrijpmakentot november 2021;
De Straatjes, bouwrijpmaken
tot november 2021;

Ondernemen
De maandelijkse test van de alarmeringssirene is op maandag 5 juli 2021 om 12.00 uur.
Kijk op www.ambachtveilig.nl wat u moet doen als de sirene op een ander moment gaat.

Openbare raadsvergadering
maandag 5 juli 2021
Op maandag 5 juli vindt er een
raadsvergadering plaats. Deze vergadering start om 20.00 uur. U kunt
als publiek de vergadering in beeld
en geluid volgen via onze website:
https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/.
Op de agenda staan de volgende
vaste punten: opening, vaststelling van de agenda, spreekrecht
burgers, vragenhalfuurtje raadsleden, notulen vorige raadsvergadering, lijst van ingekomen stukken
en eventuele mededelingen en de
sluiting.
Op grond van de adviezen van de
raadscommissies zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamerstukken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende
voorstellen:
7.		 Raadsvoorstellen Algemeen
		 Bestuurlijke Aangelegen		 heden - Financiën

7.1 D
7.2 D
8.		
		
8.1 H
		
9.		
		
9.1 D
		
9.2 D
9.3 H
		
9.4 H
		
		
		
9.5 H
		
9.6 H
		

Jaarstukken 2020
Kadernota 2022
Raadsvoorstellen Welzijn,
Onderwijs en Sociale Zaken
Gemeenschappelijke
regeling sociaal
Raadsvoorstellen Ruimtelijke
Zaken - De Volgerlanden
Regionale Energiestrategie
Drechtsteden 1.0
Transitie Warmte 2021
Jaarverslag 2020
De Volgerlanden
Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet voor bodemsanering perceel Veersedijk
301-303 (Noordoevers)
Rapportage projecten structuurvisie 1e half jaar 2021
Voortgangsrapportage CAI
projecten 1e half jaar 2021

Wilt u uw mening geven over een
agendapunt? Maak dan gebruik
van het spreekrecht aan het begin
van de vergadering. Dit dient u ten
minste 48 uur voor aanvang van de
vergadering te melden bij de griffier. De griffier is bereikbaar via
telefoonnummer 14 078 en e-mail
gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef hierbij uw naam, (mail)adres, telefoonnummer en het onderwerp door
waarover u iets wilt zeggen.

Tijdens de vergadering krijgt u
maximaal vijf minuten het woord
van de voorzitter. Wanneer er
meerdere insprekers zijn gaat dit
in volgorde van aanmelding. Tenslotte doet de voorzitter of een lid
van de raad een voorstel voor de
behandeling van uw inbreng. De
totale spreektijd bedraagt dertig
U kunt de stukken via de gemeen- minuten. Meer over het spreekrecht
tesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/ kunt u lezen in de gemeentegids en
gemeenteraad. In het scherm kunt op de gemeentesite.
u klikken op ‘Vergaderstukken’ in
raadsinformatie.

Digitale sessies ondernemersfonds
Een ondernemersfonds biedt veel
voordelen. Het geld in het fonds
kunnen de ondernemers besteden
aan onder meer camerabeveiliging, parkmanagement of promotionele activiteiten.
Ondernemers en vastgoedeigenaren vullen het fonds door een
verhoging van de OZB-belasting
op niet-woningen. De voorgenomen invoering van het ondernemersfonds is het gevolg van een
afspraak die gemaakt is tussen de
Vereniging Ambachtse Onderne-

mers, de Detailhandelsraad en de
gemeente in het lokale Actieplan
Economie uit 2018.
Meer informatie en meepraten?
Over de exacte inhoud en de
ontwikkeling van het fonds zijn
er volgende week digitale sessies
waaraan iedere ondernemer uit Ambacht kan meedoen. Data en tijd vindt u op
www.h-i-ambacht.nl/ondernemen.
Of stuur een e-mail naar
economie@h-i-ambacht.nl.

Officiële publicaties
Verkeersbesluiten
Wij informeren u over een voorgenomen verkeersbesluit voor een gehandicaptenparkeerplaats de IJdenhove
238.
De bekendmaking van dit verkeersbesluit is terug te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en ligt met
bijbehorende stukken met ingang van
de dag na bekendmaking gedurende
zes weken voor iedereen ter inzage in

de informatieruimte van het gemeentehuis. Op grond van de Algemene
wet bestuursrecht kan iedereen wiens
belang rechtstreeks bij deze besluiten is betrokken, binnen zes weken
na bekendmaking een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34,
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Officiële publicaties
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Alle informatie over actuele zaken in uw buurt, zoals evenementen, kap- en bouwvergunningen, verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde regelgeving vindt u vanaf 1 juli a.s. digitaal en 'op maat' op https://overuwbuurt.overheid.nl. Om berichten te ontvangen kiest u uit de e-mailservice en/of de app voor mobiele apparaten.

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Halfweg 28

plaatsen bouwdepot

28 juni 2021 tot 1 maart 2022

25 juni 2021

De Wadi

leggen laagspanningskabel door Stedin Netten BV

2 juni tot 26 oktober 2021

30 juni 2021

Willem de Zwijgerstraat

leggen laagspanningskabel door Stedin Netten BV

4 juni tot 31 december 2021

30 juni 2021

Willem de Zwijgerstraat

aanleg huisaansluitingen door Delta Fiber Netwerk BV

21 juni tot 31 december 2021

30 juni 2021

Havenkade

verwijderen LD leiding door Stedin Netten BV

13 juli tot 20 december 2021

30 juni 2021

Kruiswiel

aanleg huisaansluiting door Oasen NV

12 juli 2021 tot 28 februari 2022

30 juni 2021

Vrouwgelenweg

aanleg huisaansluitingen door Stedin Netten BV

12 mei tot 13 september 2021

30 juni 2021

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Tesselschadestraat 26 -162

onderhoud 60 galerijwoningen,
renovatie entree en toevoeging lift

bouwen, planologisch afwijken,
handelingen met gevolg voor beschermde plant- en diersoorten

1 juni 2021

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Tuinder 1-13, 17, 19 (oneven), Kolenboer 2-22 (even),
bouwen 37 woningen
bouwen, planologisch afwijken
Stoelenmatter 29-41 (oneven) 18-36 (even)			

25 juni 2021

Vergunnings/weigering omgevingsvergunning**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Dorpsstraat 125

aanleggen pontons t.b.v. terrasuitbreiding

aanleggen (vergunningsvrij) planologsch afwijken (weigering)

21 juni 2021

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 21 juni 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Rijksweg A16-5, ingediend op 19 maart 2021
voor een uitbreiding van het restaurant met Mc Drive, te verdagen tot uiterlijk 6 augustus 2021.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 21 juni 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie De Straatjes C2.4 Volgerlanden,
ingediend op 21 december 2020 voor het bouwen van 28 sociale huurwoningen, te verdagen tot uiterlijk 5 augustus 2021.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 25 juni 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Noordeinde nabij 49, ingediend op 16 februari 2021
voor het realiseren nieuwe kadeconstructie met fundering t.b.v. een historische havenkraan, te verdagen tot uiterlijk 10 augustus 2021.
* U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de afdeling Beheer Openbare Ruimte
(team vergunningverlening en handhaving) op telefoonnummer 14 078.
** Bent u het niet eens met het besluit? Op www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt u informatie over het indienen van zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening. Hebt u vragen?
Neem dan gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

Colofon

POSTADRES
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
14 078
gemeente@h-i-ambacht.nl
www.h-i-ambacht.nl

GEMEENTEWINKEL
Afspraak maken? Kijk op: www.h-i-ambacht.nl

INLOOPPUNTEN
(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.fixi.nl
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

